
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

«Про визначення уповноважених осіб, відповідальних за організацію та 

проведення закупівель замовника – виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради та затвердження Положення про уповноважену особу» від 23.11.2021 

№472 

 
 У зв`язку з кадровими змінами та з метою забезпечення належної 

організації та проведення закупівель в умовах воєнного стану, максимальної 

ефективності використання та економії бюджетних коштів, відкритості, 

прозорості, об'єктивності та неупередженості процесу проведення закупівель в 

інтересах замовника — виконавчого комітету Мукачівської міської ради, 

відповідно до ст. 11 Закону України “Про публічні закупівлі”, постанови 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних та публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 

№169, наказу Міністерства економіки України “Про затвердження Примірного 

положення про уповноважену особу” від 08.06.2021 №40, керуючись ст. 40, ч. 6 

ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 
 

 1. Внести зміни до  п. 1 рішення виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради «Про визначення уповноважених осіб, відповідальних за 

організацію та проведення закупівель замовника – виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради та затвердження Положення про уповноважену 

особу» від 23.11.2021 №472, виклавши його у новій редакції: 

 «1. Визначити уповноваженою особою за організацію та проведення 

закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень 

та закупівель, передбачених ч. 7 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», 

закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних та 

публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 

28.02.2022 №169, головного спеціаліста юридичного відділу Мукачівської 

міської ради Олександру Габовду шляхом покладення на неї обов`язків 

виконання функцій уповноваженої особи як додаткової роботи. 

 2. Внести зміни до п. 2 рішення виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради «Про визначення уповноважених осіб, відповідальних за 

організацію та проведення закупівель замовника – виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради та затвердження Положення про уповноважену 

особу» від 23.11.2021 №472, виклавши його у новій редакції: 
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 «2. Визначити уповноваженою особою за організацію та проведення 

спрощених закупівель та процедур закупівель заступника начальника 

юридичного відділу Мукачівської міської ради Вікторію Сусол шляхом 

покладення на неї обов`язків виконання функцій уповноваженої особи як 

додаткової роботи». 

 3. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради «Про визначення уповноважених осіб, відповідальних за організацію та 

проведення закупівель замовника – виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради та затвердження Положення про уповноважену особу» від 23.11.2021 

№472 залишити без змін.  

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра Лендєла. 
 

 

Міський голова              Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


